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Dear children in Africa
We also want to know what you are learning in 
Stellenbosch.
We teach math, language, spelling, and much 
more!
I myself like to do. Spelling
I find it pretty easy spelling.
So that's done quickly.
I love drawing, playing the piano.
We are here in Amsterdam, very nice!

Sincerely,
Sarai

Beste, kinderen in Afrika
Wij willen ook graag weten wat jullie in 
Stellenbosch leren.
Wij leren rekenen, taal, spelling en nog 
veel meer!
Ik zelf vind het leuk om spelling te doen.
Ik vind het spelling lekker makkelijk. 
Dus dat is snel gedaan.
Ik hou van tekenen, pianospelen.
Wij hebben het hier in Amsterdam heel leuk!

Vriendelijke groeten, 
Van Sarai
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Lorenzo heeft een enorme tijger 
in huis!

What is your name?
My name is Lena Kastner.
Who old are you?
I am 11 years old.
What is your favorite food ?
My favorite food is lasagne.
What hobbies do you have?
My hobby is horse riding, and I really enjoy 
it because horses are my favorite animal.
o you have an idol?
Yes, I have 2, Taylor Swift and Harry Styles 
from one direction.
What do you like the most at school?
I like art and technology.
Where do you life?
I live in Stellenbosch.
How is your house look like?
My house has 4 bedrooms and a big lounge with a fire place and so on. 
We have a big garden. My house is at the foot of the Stellenbosch 
mountain.
Do you where a school uniform at school? if yes, how does it look 
like?      
Yes I do wear a school uniform, it is a blue dress with white socks 
and black shoes, the boys wear a blue pants, white shirt, blue socks 
and black shoes.
Do you have pets?
No sadly I don’t have pets.
How far is your school from your home?
My home is very close to school. I walk to school almost every day.
Is there something special to see along the road you take everyday to 
school?
Yes, I see the Stellenbosch mountain and lots of vineyards.
Do you have brothers or sisters? How old are they?
I have 1 sister, she is 6 years old.
What do you like in South Africa?
I like the landscape and all the lovely mountains. I also like that 
the people are very open and friendly here.  I am originally from 
Germany. We moved to South Africa 5 years ago. I was 6 years old and 
didn´t speak any English, but all the children where very friendly to 
me.
How do you think it will look like in The Netherlands?
I think there are not so many mountains, and it is a lot colder there. 
I also think a lot of the houses are in neat rows and look the same.
Is there something else you like to tell us?
I really would like to have a own horse, but unfortunately that is too 
expensive. Apart from riding I like swimming. We have a swimming pool 
at school and most people here have their own pool at their house. We 
have almost no rain between December and April and it can be very hot, 
so I can swim almost every day at some friends house.
The sea is only 20 min drive, but the water is quite cold and rough. I 
do body boarding.
I am a very grateful to be able to write to this webmagazine. It was 
very fun!
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Maak hier je 
eigen kunst!

Mijn opa uit Australië - Atikel door Anouk

Noem 5 dingen die in Australië anders zijn dan in Nederland.

1. Het weer:  daar is het warm, hier is het  kouder.
2. De mensen: in Australië zijn de mensen wat korter dan in 
Nederland. In Australië is een groter verschil tussen de hele 
dunne en de hele dikken mensen.
3. De taal, ze spreken er Engels.
4. In Australië is heel veel ruimte, in Nederland niet.
5. In Australië heb je eten uit veel verschillende landen. 
Er wordt bijvoorbeeld  veel Aziatisch gegeten.

 Wat is typisch Australisch eten?
Vlees op de bbq is typisch Australisch. De vegetariërs eten 
dan veel verschillende salades.

Hoe heet het Australische geld?
Het Australische geld heet Dollar.

Hoe is het op de scholen in Australië?
In Australië zijn  goedkope en dure scholen. In Nederland 
zijn bijna alle scholen goedkoop.In Australië  hebben de 
kinderen schooluniformen en er  zijn strengere regels.

Is het werken in Australië anders?
Ja, doordat Australië een heel groot land is. Nederland is 
veel kleiner en bijna alle ruimte buiten is in Nederland 
gepland en ingericht door mensen. Bijvoorbeeld: parken, 
stoep, straten enz. In Australië zijn grote delen land niet 
bebouwd, maar woestijnen of  grote wouden met hele dikke en 
hele hoge bomen. In Nederland moet voor al het voedsel een 
plan zijn: hoe kunnen we tomaten laten groeien, hoe en waar 
kunnen we aardappels laten groeien. In Australië gaat ook 
veel vanzelf: fruit aan de bomen en kolen en goud dat uit de 
grond te halen is.
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Een beetje scheef anders past het niet!

Attentie! Lang niet alle ar-tikelen pasten is dit tijd-schrift. Kijk op: www.childrensworldpress.com voor meer!

What is your name?
My name is Janne.
Who old are you?
I´m 10 years old.
What is your favorite food?
I like to eat pizza or lasagne.
What hobbies do you have?
I play the clarinet and I 
do horse riding.
Do you have an idol?
The Beatles. I think they are cool.
What do you like the most at school?
I like music, art and natural sciences and technology.
Where do you life?
In Stellenbosch in the Western Province in South Africa.
How is your house look like?
I live in a house with yellow walls, a green roof and a pool to swim in, in 
our hot summers.
Do you where a school uniform at school? if yes, how does it look like?
Yes I do it is blue with a white collar and sleeves.
Do you have pets?
Yes I have 1 dog called Curry and 2 budgies, Theo and Nandi.
How far is your school from your home?
My school is within walking distance. I walk 10 minutes to school or I 
cycle.
Is there something special to see along the route you take everyday to 
school?
There is a church and two parks.
Do you have brothers or sisters? How old are they?
Yes I have a brother, Felix, and he is 6 years old.
What do you like in South Africa?
I like the mountains just around our town and my horse riding school.
How do you think it will look like in The Netherlands? 
There is snow in the winter – and I like that too.
Is there something else you like to tell us?
I ride a horse called Foxy and I love him very dearly. He is 6 years old and 
sometimes a bit lively. Recently I rode him to his first show.



‘Buiten douchen was heel 
normaal voor mij moeder die 
uit Suriname komt’   
Desteneysha

Gerayno kan erg goed rappen. 
Ga naar youtube.com
en typ dit in om hem te zien 
rappen:
www.youtube.com/watch?v=dNmgm
r-dZLA 

On holiday in South Africa by Yassir

Hallo ik ben Yassir El Azhar ik ben 11 jaar.  (English 
below)

Ik kom uit Nederland  ga vertellen over mijn vakantie in 
Zuid-Afrika.
Ik was 11 uur in het vliegtuig ik heb wel 3 films 
gezien.Toen ik aankwam in Kaapstad had ik het bloed heet. 
We ging de heuvel op naar een bed and breakfast. Er was 
een prachtig uitzicht we keken op de zee. We gingen de 
volgende dag naar de boulevard. Er waren die ochtend niet 
veel mensen maar in de middag stikten het van de toeris-
ten. Wij gingen een huur auto ophalen om door heel Zuid-
Afrika te reizen. Toen we de auto hadden gingen we naar 
Stellenbosch. Daar was het rustig ik zag een vrouw met 
een wasmand op haar hoofd dat was knap!!!!!!! We aten die 
avond lekker Libanees. De volgende dag gingen we lekker 
onder de zon bakken. We zwommen en gingen rusten. We zijn 
daarna door Zuid-Afrika gereisd we zijn als  laatst naar 
Kruger park gegaan. De mooiste dier was de luipaard.

 

Hello I am Yassir El Azbar. I am 11 years old.

I am from The Netherlands and going to tell you about my 
holiday in South Africa.
I was  for 11 hours in the airplane and did see 3  
movies. I was super warm when I arrived in South Africa. 
We went up the hill towards the bed and breakfast. There 
was an awesome sea view. We went the next day to the 
boulevard. There weren’t much people in the morning but 
it was packed with tourist in the afternoon. We picked up 
a rental car to travel through whole South Africa. We 
went to Stellenbosch when we had the car. Is was  quiet 
overthere. I saw a woman with a washingbasket on her 
head. That was  superb!!!!!!! We had a nice Lebanese 
dinner that evening. We sunbathe nice the next day. We 
swam and relaxed. After that we traveled through South 
Africa and visit the Kruger park at the end of the trip. 
The most beautiful animal was the leopard.

Photo’s  of wildlife by Yassir

Mijn Reis Naar Ghana in 2009 door  Hakeem
Ghana is een land in Afrika. Pas geleden is er een nieuwe president gekozen in Ghana, zijn naam is John 
Dramani Mahama. In Ghana wordt er veel goud gevonden in mijnen, het goud wordt door vrouwen en mannen 
gedragen naar de fabrieken, daar wordt het schoongemaakt en naar de waarde gekeken en verkocht. De 
eerste president van Ghana is Kwame Nkrumah, hij heeft Ghana goed gesteund. Er is ook een monument 
gebouwd voor hem. De huidige president van Ghana is John Dramani Mahama. In de negentiende eeuw trokken 
de Britten Ghana binnen en na oorlog te hebben gevoerd moesten de inwoners van het latere Ghana in 1901 
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  Groetjes D
aniel Bosch

de nederlaag erkennen. Het gebied kreeg de status-
van een Britse kolonie, bekend onder de naam Gold 
Coast (Britse Goudkust).
Er is een monument in Ghana die heet De Elmina 
Slave Castle, daar werden de slaven gevangen 
gehouden als ze werden gepakt wanneer ze zich niet 
aan de regels van de blanken hielden. …..
In 2009 ben ik met mijn Oma, Tante, Moeder en Oom 
naar Ghana geweest, we verbleven daar voor 4 
weken. Toen we aankwamen op de luchthaven werden 
we opgehaald door een kennis van mijn opa. Die 
bracht ons naar ons huis toen we thuis kwamen 
hebben we nog snel gegeten en zijn we toen gaan 
slapen. De volgende dag toen we wakker werden 
gingen we eerst ontbijt halen (een soort pap) bij 
een winkeltje die bij ons in de straat is. Daar 
kochten we bijna elke ochtend ons eten of soms 
bakten we ook gewoon een broodje ei met een kopje 
warme chocolademelk. We gingen veel naar familie 
leden die daar woonden en we hadden ook buurjon-
gens die bij ons kwamen om ons naar plekken te 
brengen en ook om ons de weg te leiden naar 
speciale plekken in Ghana zoals
de monumenten in Ghana. In Ghana heb ik ook 
gezwommen aan het strand.
Dat strand heet Labadi Beach dat is het strand 
waar de meeste mensen komen om te zwemmen en daar 
heb ik ook gesurft en ik heb ook paardgereden op 
het strand. Als we ver weg gingen dan reisden met 
mijn opa’s bus. Toen we  Nederland kwamen vond ik 
het niet echt leuk omdat ik het heel leuk vond in 
Ghana. Tussen Nederland en Ghana is er een groot 
verschil hier wordt er met bestek gegeten maar in 
Ghana wordt er met de hand gegeten. Ook zijn er 
veel lichtpalen in Nederland maar in Ghana juist 
het tegengestelde. In de donker is
het heel leuk om mensen bang te maken ( mijn     
mening natuurlijk). Binnenkort ga ik weer naar 
Ghana en dan weer voor 4 Weken. Ik heb er heel 
veel zin in.!!!!!!


